
Cách reset mực HL-3040/3150/3170 
RESET MỰC BK (MÀU ĐEN) 

Bước 1: Mở nắp cover (không cần mở lên cao quá, chỉ cần hở 1 xíu là được) 

Bước 2: Ấn đồng thời 2 nút “CANCEL” + SECURE” - màn hình sẽ hiển thị dòng “BK.TNR-STD” (mực 
standard 2,500trang) 

Bước 3: chọn nút “OK”  mành hình sẽ hiển thị         Reset              Exit      

Bước 4: chọn nút “mũi tên       “ để chọn Reset (có nghĩa là reset mực). Sau đó màn hình sẽ xuất hiện 
dòng “Accept” , đã hoàn tất việc reset màu đen. 

Nếu muốn reset mực  BK (màu đen) với số lượng trang in lớn, thay vì chọn dòng“BK.TNR-STD” , nhấn nút 
“mũi  tên xuống        “   Màn hình sẽ xuất hiện dòng “BK.TNR-STR” (mực high yield 2,500trang). Sau đó 
thao tác tương tự bước 3. 

 

RESET MỰC  C (MÀU XANH) 

Bước 1: Mở nắp cover (không cần mở lên cao quá, chỉ cần hở 1 xíu là được) 

Bước 2: Ấn đồng thời 2 nút “CANCEL” + SECURE” - màn hình sẽ hiển thị dòng “C.TNR-STD” (mực 
standard 1,400trang) 

Bước 3: chọn nút “OK”  mành hình sẽ hiển thị         Reset              Exit      

Bước 4: chọn nút “mũi tên       “ để chọn Reset (có nghĩa là reset mực). Sau đó màn hình sẽ xuất hiện 
dòng “Accept” , đã hoàn tất việc reset màu đen. 

Nếu muốn reset mực  BK (màu đen) với số lượng trang in lớn, thay vì chọn dòng“C.TNR-STD” , nhấn nút 
“mũi  tên xuống        “   Màn hình sẽ xuất hiện dòng “C.TNR-HC” (mực high yield 2,200trang). Sau đó 
thao tác tương tự bước 3. 

 

RESET MỰC  M (MÀU ĐỎ) 

Bước 1: Mở nắp cover (không cần mở lên cao quá, chỉ cần hở 1 xíu là được) 

Bước 2: Ấn đồng thời 2 nút “CANCEL” + SECURE” - màn hình sẽ hiển thị dòng “M.TNR-STD” (mực 
standard 1,400trang) 

Bước 3: chọn nút “OK”  mành hình sẽ hiển thị         Reset              Exit      

Bước 4: chọn nút “mũi tên       “ để chọn Reset (có nghĩa là reset mực). Sau đó màn hình sẽ xuất hiện 
dòng “Accept” , đã hoàn tất việc reset màu đen. 



Nếu muốn reset mực  BK (màu đen) với số lượng trang in lớn, thay vì chọn dòng“M.TNR-STD” , nhấn nút 
“mũi  tên xuống        “   Màn hình sẽ xuất hiện dòng “M.TNR-HC” (mực high yield 2,200trang). Sau đó 
thao tác tương tự bước 3. 

 

RESET MỰC  Y (MÀU VÀNG) 

Bước 1: Mở nắp cover (không cần mở lên cao quá, chỉ cần hở 1 xíu là được) 

Bước 2: Ấn đồng thời 2 nút “CANCEL” + SECURE” - màn hình sẽ hiển thị dòng “Y.TNR-STD” (mực 
standard 1,400trang) 

Bước 3: chọn nút “OK”  mành hình sẽ hiển thị         Reset              Exit      

Bước 4: chọn nút “mũi tên       “ để chọn Reset (có nghĩa là reset mực). Sau đó màn hình sẽ xuất hiện 
dòng “Accept” , đã hoàn tất việc reset màu đen. 

Nếu muốn reset mực  BK (màu đen) với số lượng trang in lớn, thay vì chọn dòng“Y.TNR-STD” , nhấn nút 
“mũi  tên xuống        “   Màn hình sẽ xuất hiện dòng “Y.TNR-HC” (mực high yield 2,200trang). Sau đó 
thao tác tương tự bước 3. 

 

 

Sau khi hoàn tất việc reset, đóng nắp máy, đợi đến lúc màn hình xuất hiện dòng chữ “READY”, thực hiện 
các phép test mực & máy: 

1. Nhấn nút “GO” để test bản in màu 

2. Nhấn nút “Ok”  “GO”  “Ok”, sẽ vào được màn hình Maintanance, sau đó nhấn nút mũi tên 
xuống để chọn các lệnh in test: 

+ Xuống lệnh 77 , sau đó nhấn “OK” để in bản report chung 

+ Xuống lệnh 09, để in bản đen  
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